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Järjestelyohje Tapahtumavastaava 

1. Ennen tapahtumaa 

• Tutustu tapahtumapaikkaan ajoissa, ole tarvittaessa 

yhteydessä ratamestariin. 

• Tapahtumapaikoille ja pysäköintiä varten on luvat. 

• Aamulehteen ja Nokian Uutisiin on lähetetty 

tapahtumailmoitukset kootusti. 

• Suunnittele opastukset: katso Nokirastien kotisivuilta, mistä 

opastus alkaa. 

• Nokirastit-materiaali (opasteet, varoituskolmiot 3kpl, pöytä, 

tuolit, sadekatos, lähtö- ja maalileimasin, ohjaajaliivit, 

käsiopastimet, karttalokerot, ensiapulaukku, karttamuovit, 

mallikarttatelineet, avainlaatikot) löytyy Rantalasta 

peräkärrystä. Kassalipas+vaihtokassa 30€, sarja- ja 

kausikortit, vuokraemitit, ja Nokirastitkansio kiertää 

tapahtumavastaavalta seuraavalle, näitä ei siis saa 

säilyttää Rantalassa. 

• Kerro ajoissa Repalle, jos haluat laittaa jotain lisätietoa 

tapahtumasta Nokirastit-tapahtumasivulle. 

• Varmista, että saat riittävän määrän talkoolaisia 

tapahtumaan. (ainakin 1hlö kartta-/Emit-myyntiin, 1-3hlö 

pysäköintiin) 

• Sovi Repan kanssa, kuka hakee kartat Granosta, 

Viinikankatu 45, Tampere. Kartat noudettavissa 

viimeistään tapahtumaviikon tiistaina klo 12. 

 

2. Tapahtuman aikana 

• Laita opasteet ajoissa paikoilleen, viimeistään klo 16. 

• Vie lähtöleimasin ja maalileimasin paikoilleen. 
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• Pystytä kartanmyyntipiste ja laita mallikarttatelineet 

näkyville. 

• Nokirastitkansiossa on osallistujavihot 3kpl (SCA, Nokian 

kaupunki ja RaN-nuoret), ota ne myös esille kartanmyyntiin. 

• Hinnat 2019 

- Aikuiset 7€, 12kpl sarjakortti 70€, kausikortti 100€ 

- Nuoret alle 18v. 2€, 12kpl sarjakortti 18€ 

- Emit-vuokra 2€ 

• Maksutavat 2019 

- Käteinen (max 50€ seteli) 

- Sarja- ja kausikortti (myös vanhat sarjaliput käyvät) 

- SMARTUM liikuntaseteli (4€) 

- SMARTUM kulttuuriseteli (5€) 

- SMARTUM saldo  

- TYKY kuntoseteli (2€ ja 4€) 

- TYKY kuntoseteli+ (2€ ja 4€) 

- VIRIKE seteli (5€) 

- VIRIKE Eden Red Mobiili ja seteli 

- SporttiPassi (paperikuitti vaaditaan) 

- Eazybreak 

- MobilePay 

• Rei’itä sarjakortista käyttökerta 

• Kirjaa tukkimiehen kirjanpidolla sarja- ja kausikorttien 

kävijät / tapahtuma. 

• Liikunta- ja kulttuuriseteleistä ei palauteta vaihtorahaa. 

• Liikunta- ja kulttuuriseteleissä pitää olla osallistujan 

nimi. 

• Liikunta- ja kulttuuriseteleillä, Smartum saldolla sekä 

SporttiPassilla ei voi ostaa sarjakorttia. 

• Tarkista, että liikunta- ja kulttuuriseteli ei ole 

vanhentunut (voimassaoloaika löytyy setelistä). 
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• Rasti-Nokian nuoret (20-sarjalaiset ja nuoremmat) saavat 

osallistua Nokirasteille maksutta, kun on Rasti-Nokian 

suunnistuspaita päällä. Nimi kirjataan Rasti-Nokian nuoret-

vihkoon. Jos Rasti-Nokian nuorella ei ole Rasti-Nokian 

suunnistuspaitaa, on karttamaksu 2€ ja Emit-vuokra 0€. 

• Myös SCA:lla ja Nokian kaupungilla on omat vihkonsa, 

joihin kuitanneet osallistujat laskutetaan kauden lopuksi. 

• Emit-kortteja vuokrattaessa kirjaa kortin numero ja 

vuokraaja listaan ja palauttaessa viivaa yli. 

• Maalin suljettua pyri varmistamaan, että metsään ei ole 

jäänyt yhtään suunnistajaa. 

 

3. Tapahtuman jälkeen 

• Palauta ”peräkärry”-materiaali takaisin Rantalaan. 

• Ilmoita mahdollisista materiaalipuutteista tai –vioista Repalle 

040-7799477 tai repa.viitanen@elisanet.fi. 

• Ylimääräiset kartat voit toimittaa Repalle, Vesitorninkaarre 

12. 

• Suorita tapahtuman tilitys alla olevan tilitysohjeen 

mukaisesti, tilityslomake löytyy Nokirastitkansiosta tai 

tulosta se tästä. 

• Täyty karttaerittelylomake ja toimita se Heikille. 

• Sovi seuraavan tapahtumavastaavan kanssa, mihin 

toimitat kiertävän materiaalin (Kassalipas+vaihtokassa 

30€, sarja- ja kausikortit, vuokraemitit, ja 

Nokirastitkansio). 
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4. Tilitysohje 

• Rahat tilitetään Rasti-Nokian tilille, Danske Bankin IBAN 

FI98 8000 1071 3897 05. Täytä viestikenttään 

tilityslomakkeen täytön mukaisesti: 

Esim: T: Ville Virtanen, O121 R220 L25 e2 S12 M20 V9 P28 

• Toimita käytetyt liikunta- ja kulttuurisetelit, sarjaliput sekä 

täytetty tilityslomake ja karttaerittelylomake Heikki 

Toivaselle, Vahverokatu 8, 37130 Nokia. 

• Voit myös halutessasi viedä tilityksen Heikille. 
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TILITYSLOMAKE 2019 

 

Täydennä seuraavat rivit ja huolehdi, että tiedot tulevat pankkitilityksen 

viestiosioon. 

PVM _____/______/2019       Paikka ________________________________ 

 

Tilittäjä:            (T) ___________________________________________ 

 

Osallistujia:          (O) _______________________________kpl 

 

Rahatilitys:            (R) _______________________________euroa 

 

Liikuntasetelit:     (L) _______________________________kpl 

 

SpottiPassi ja Saldo: (e)______________________________kpl          

 

Sarjaliput:            (S) _______________________________kpl 

 

Sarjaliput myynti: (M)  _______________________________euroa 

 

Emit-vuokrat:        (V) _______________________________kpl 

 

Pohjakassaan jäi:  (P) _______________________________euroa 

 

Viestin esimerkki: 

T: Ville Virtanen, O121 R220 L25 e2 S12 M20 V9 P28 
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Karttamyynnin erittely 2019 

Pvm:____/_____/2019 

Tapahtumapaikka:_________________________ 

Tapahtumavastaava:_______________________ 

Rata Karttoja 
painettu 

Karttoja jäljellä 
tapahtuman jälkeen 

Myynti 

2L    

3H    

4V    

5H    

7V    

RR    

TR    

Kaikki rastit    

Yhteensä    

(Karttoja painettu- Karttoja jäljellä tapahtuman jälkeen = Myynti) 

Sää:__________________________________________________ 

Kommentteja järjestäjiltä:__________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Kommentteja osallistujilta:_________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 


